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DANE O KANDYDACIE WRAZ Z UZASADNIENIEM 

 

Piotr Wawrzyk urodzony 31 grudnia 1967 r w Kielcach. Jest absolwentem stosunków 

międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor habilitowany nauk 

społecznych. Pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Od lutego 2018 roku, wiceminister spraw zagranicznych. Poseł 

IX kadencji. W pracy naukowej zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii 

Europejskiej, tzn. tworzeniem przez UE instrumentów współpracy państw w zwalczaniu 

przestępczości. Jednym z elementów tego zagadnienia jest też kwestia ochrony praw 

obywatelskich przy działaniach służb państw członkowskich w tym zakresie, a także ochrona 

praw ofiar przestępstw. Jednym z elementów tego obszaru jest również przestrzeganie Karty 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej w państwach członkowskich. Autor kilkudziesięciu 

publikacji z tego zakresu. Pełniąc funkcję wiceministra Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk 

nadzoruje m. in. kwestie związane z przestrzeganiem przez Polskę Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka. Odpowiada również za współpracę z organami Rady Europy i Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w zakresie praw człowieka. W okresie sprawowania funkcji 

wiceministra Spraw Zagranicznych wspierał dalsze skuteczne wykonywanie wyroków 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzięki pracy międzyresortowego Zespołu do spraw 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego pracę nadzorował udało się w 2019 r. 

doprowadzić do rekordowo niskiej liczby polskich spraw - 98 w wykonywaniu przed 

Komitetem Ministrów Rady Europy. Dr hab. Piotr Wawrzyk przewodniczył polskiej delegacji 

na Konferencji wysokiego szczebla Rady Europy w kwietniu 2018 r. w Kopenhadze. Stanowiła 

ona kolejny etap tzw. procesu Interlaken zapoczątkowanego w Radzie Europy w 2010 r. w celu 

zapewnienia skutecznego działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Proces reformy 

został podjęty w obliczu ogromnego napływu skarg i rosnących zaległości Trybunału.                                

Polska dyplomacja pod przewodnictwem prof. Piotra Wawrzyka zabiegała zawsze                                     

o zapewnienie skutecznych ram instytucjonalnych dla funkcjonowania Trybunału; wskazując, 

iż za stan poszanowania praw człowieka odpowiedzialne są w pierwszej kolejności państwa 

strony Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dr hab. Piotr Wawrzyk rokrocznie był 

gospodarzem cyklicznej konferencji poświęconej prawom człowieka, tzw. Seminarium 

Warszawskiego, gromadzącego teoretyków i praktyków z dziedziny szeroko rozumianych praw 

człowieka. Należy odnotować, iż dzięki skutecznym zabiegom dr hab. Piotra Wawrzyka oraz 

podległego mu Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ udało się w 

2019 r. wprowadzić Polskę po raz trzeci do Rady Praw Człowieka, na forum to której Polska 

konsekwentnie podkreśla związek między pokojem a bezpieczeństwem i prawami człowieka 

oraz zwraca uwagę na prewencyjną rolę, jaką ochrona praw człowieka pełni w zapewnianiu 



oraz utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa. W pierwszym roku członkostwa Polska była 

orędownikiem konieczności poszanowania praw człowieka m.in. na Białorusi, okupowanych 

terytoriach Ukrainy, upominała się o poszanowanie praw człowieka grup szczególnie 

wrażliwych jak dzieci czy też osoby z niepełnosprawnością. Odnotować należy także iż dzięki 

pracom zespołu kierowanego przez Piotra Wawrzyka przyjęta została z inicjatywy Polski 

kolejna rezolucja nt. roli dobrego rządzenia w zakresie promocji i ochrony praw człowieka, 

która uzyskała szerokie poparcie ze strony ponad 50 PCz ONZ. Na uwagę zasługuje 

konsensualne przyjęcie rezolucji i jej pozytywny odbiór pośród PCz ONZ podczas procesu 

negocjacji. Na tekst tegorocznej rezolucji duży wpływ miała pandemia COVID-19, a w 

konsekwencji rosnący wpływ nowych technologii na sferę partycypacji, redystrybucji i 

zaspokajania potrzeb ludzi. Rezolucja kładzie nacisk na prawo każdego obywatela do dostępu 

do usług publicznych w swoim kraju bez dyskryminacji, poprzez wykorzystanie nowych 

technologii komunikacyjnych, innowacji technologicznych i rozwiązań organizacyjnych.  

Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż Pan Piotr 

Wawrzyk jest dobrym kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 

 

 

Kandydat zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i 

Sprawiedliwość: 

 
 (-) Waldemar Andzel;  (-) Iwona Arent;  (-) Marek Ast;  (-) Ryszard Bartosik;  (-) Barbara 

Bartuś; (-) Joanna Borowiak;  (-) Tadeusz Chrzan;  (-) Przemysław Czarnecki;  (-) Witold 

Czarnecki;  (-) Zbigniew Dolata;  (-) Barbara Dziuk;  (-) Zbigniew Girzyński;  (-) Czesław 

Hoc;  (-) Paweł Hreniak;  (-) Michał Jach;  (-) Andrzej Kosztowniak;  (-) Henryk 

Kowalczyk;  (-) Krzysztof Janusz Kozik;  (-) Władysław Kurowski;  (-) Jacek 

Kurzępa;  (-) Krzysztof Lipiec;  (-) Jerzy Materna;  (-) Marek Matuszewski;  (-) Anna 

Milczanowska;  (-) Jan Mosiński;  (-) Waldemar Olejniczak;  (-) Piotr Polak;  (-) Violetta 

Porowska;  (-) Marcin Porzucek;  (-) Urszula Rusecka;  (-) Paweł Rychlik;  (-) Zdzisław 

Sipiera;  (-) Sławomir Skwarek;  (-) Kazimierz Smoliński;  (-) Marek Suski;  (-) Artur 

Szałabawka;  (-) Ewa Szymańska;  (-) Robert Telus;  (-) Ryszard Terlecki;  (-) Mariusz 

Trepka;  (-) Sylwester Tułajew;  (-) Jan Warzecha;  (-) Patryk Wicher;  (-) Grzegorz 

Wojciechowski;  (-) Grzegorz Adam Woźniak;  (-) Tadeusz Woźniak;  (-) Michał 

Wypij;  (-) Jarosław Zieliński;  (-) Tomasz Zieliński. 

 

Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Joanna Borowiak. 


